
Jaargang 17   -   nummer 3   -   oktober 2016 

Oplage: 650 ex. 

Het bestuur is blij met de nieuwe beheerder van ons dorpshuis en neemt afscheid van Jessica in die rol, die dat vele jaren heeft uitgevoerd. 
Hoewel de zonnecellen op het dak van het dorpshuis voor verlichting van de exploitatie zorgen, is een nieuwe “bedreiging”ontstaan: het 
verwijderen van de geldautomaat. Dit betekent voor het dorpshuis een gemis aan huur inkomsten en voor het dorp een gemis aan contant 
geld verkrijgen. Verderop wordt een en ander verder toegelicht. We hebben het college met enkele ambtenaren op de fiets rondgeleid in 
ons mooie dorp via het dorpsarchief, de kantine en kleedkamers van de korfbal, langs de nieuwbouw in het Markfluwerhof naar de 
zorgpost. De dame en heren waren onder de indruk van wat er allemaal te zien en te beleven was en hadden een zinvolle, gezellige dag. De 
nieuwbouw vordert overigens goed en eind oktober/begin november wordt aan deel 2, ook weer 10 woningen, begonnen, waar de 
inschrijving al voor is gestart. Mede hierdoor is de aandacht ook gewekt van een ander bedrijf zie verder onder nieuwbouw in de Meerstal. 
We volgen met belangstelling de aanpak van de basisschool om het onderwijs op een goed peil te blijven houden. Waar nodig wordt er 
overleg gehouden over de voortgang. De boodschappen dienst van de Spar is besproken en er is geconstateerd, dat er te weinig behoefte is 
aan het plaatsen van bestellingen en afleveringen aan huis. De service blijft bestaan, maar de bestelbriefjes zijn daarvoor niet meer nodig. 
Via internet of telefoon kan iedereen nog steeds boodschappen bestellen en om aflevering vragen. Verder is een werkgroep aan de slag 
gegaan om te onderzoeken wat er aan de gezondheid van ons verbeterd kan worden en zijn ideeën getoetst voor een kleinschalige woon/
zorg voorziening in de vorm van enkele appartementen. Kortom, het bruist weer van activiteiten in Kloosterhaar naast die van alle 
verenigingen. Om een goed overzicht te verkrijgen voor alle inwoners en vooral nieuwe bewoners wordt een nieuw boekje ontwikkeld 
over het leven in Kloosterhaar. Het oude boekje is dusdanig verouderd, dat het niet meer verspreid kan worden. Aan ondernemers en 
verenigingen is gevraagd om hiervoor een bijdrage te leveren. 
 
Nieuwbouw in de Meerstal. 
Een ondernemer wil gaan bouwen in Kloosterhaar; denk met ons mee! 
Er is op dit moment ruimte voor acht betaalbare rijwoningen aan De Greupe. Op 27 oktober vindt een inloopavond plaats in het Dorpshuis, 
Dorpsstraat 17. Ben je geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning? Meld je dan aan via: www.meerstal-kloosterhaar.nl. Op de 
informatieavond wordt meer over het project verteld en kun je jouw ideeën en wensen voor het uiteindelijke ontwerp delen. 
Tot dan!’  
was getekend: Tjerk Prinsse, Goossen Te Pas Bouw 
 
De geldautomaat van de Rabobank 
PB heeft een brief verzonden naar de Rabobank met afschrift aan B&W van Hardenberg, waarvan hieronder een samenvatting van de 
inhoud. 
In de zomer van dit jaar werd ons dorpshuis overvallen door een e-mail waarin de huur van de geldautomaat werd opgezegd. De 
geldautomaat gaat uit service en een nieuw exemplaar vindt de Rabobank niet verantwoord. In 1e instantie werd gesproken over datum 
van ingang 1 januari 2017 en nu schijnt er per november al een aannemer aan de slag te gaan, zonder verdere aankondiging. Behalve dat 
we dit onzorgvuldig vinden, zonder verder overleg en concrete afspraken binnen die termijn over alternatieven, zijn de bewoners het niet 
met de actie eens. De uitgifte van contanten speelt in ons dorp een grote rol, vooral voor de ouderen, maar zeker ook voor jongeren die 
graag in het dorp deelnemen aan alle activiteiten en daarbij contant geld gebruiken. Verwijzen naar geldautomaten in andere, nabije 
dorpen, is geen goed alternatief voor deze doelgroepen. We kennen de regel van de 5 km zones voor geldautomaten, maar voor het dorp is 
dit geen goed criterium.  
Wij hebben voorgesteld om de maatregel in ieder geval op te schorten en in goed overleg eerst te bepalen wat mogelijkheden zijn voor het 
ter beschikking stellen van contant geld. Als Plaatselijk Belang willen we graag de Rabobank terzijde staan in de transitie naar meer 
elektronisch betalen, maar dan in goed overleg en voorlopig nog enkele jaren met gebruikmaking van een geldautomaat in ons dorp. We 
wachten op het moment van schrijven op de reactie van de Rabobank. De pers is volledig op de hoogte evenals de verantwoordelijke 
gedeputeerde bij de Provincie Overijssel. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van inwoners in de gemeente Hardenberg een 
aantal jaren onder het landelijke gemiddelde van 81 jaar ligt. Binnen de gemeente wordt daarom op 
verschillende plaatsen serieus werk gemaakt van een gezondere leefstijl. Oók in Kloosterhaar. In het 
dorp blijken hart- en vaatziekten vaker voor te komen dan in de rest van Overijssel. Ook voor betreft 
chronische ziekten scoort het dorp hoger dan gemiddeld. Weinig beweging, een ongezond 
voedingspatroon en/of een hoge alcoholconsumptie blijken hiervan veelvoorkomende oorzaken te zijn. 
Om die reden heeft een afvaardiging van het Plaatselijk Belang, ouderen- en jeugdwerk, onderwijs, 

sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente het initiatief genomen voor het project ‘Gewoon Gezond Kloosterhaar’; een 
project van, voor en door de inwoners van Kloosterhaar.  
Het doel? Een gezonder en vitaler leven voor de mensen in Kloosterhaar. Want iedereen wil graag gezond ouder worden en zelfredzaam 
blijven in de eigen vertrouwde omgeving.  
Het project ‘Gewoon Gezond Kloosterhaar’ is bedoeld om mensen meer bewust te maken van de relatie tussen een gezonde leefstijl en 
vitaler oud(er) worden.  Niet op een betuttelende manier, maar door in te spelen op de saamhorigheid binnen het dorp en de vele 
initiatieven die er al op allerlei welzijnsgebieden worden genomen.  
De kick-off van dit project vindt plaats op zondag 15 januari 2017. Houd je agenda vrij en laat je verrassen!  

GEWOON GEZOND KLOOSTERHAAR 



De uitslagen van de verlotingsactie zien er als volgt uit: 
 
JULI 
1e prijs: Chiel en Myrthe, Lagendijkstraat 13 
2e prijs: J. Wessels, Kleinhaar 22 
3e prijs: A. Moltman, Groenedijk 3 
 
AUGUSTUS 
1e prijs: R. Post, Schoolstraat 30 
2e prijs: A. van Braam, Schoolstraat 9 
3e prijs:  R. Bron, Schoolstraat 2c  
 
SEPTEMBER 
1e prijs:  Mevr. Schipper, Dorpsstraat 10a  
2e prijs: J.H. Wigger, Verlengde Broekdijk 3 
3e prijs:  A. van Os, Schoolstraat 24 
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd!! 
 
Er resten nog 2 trekkingen (oktober en november) en natuurlijk nog de decembertrekking. 
In deze trekking zullen de hoofdprijzen bekend worden gemaakt. Dit zal tijdens de 
kerstmarkt zijn en in de maand november en december gaan de leden weer de boer op en 
hopen u weer te mogen noteren voor de nieuwe actie voor het jaar 2017.  
Alvast bedankt voor uw deelname. 

CRESCENDONIEUWS 

Het seizoen 2016 zit er weer op. Een 
vreemd seizoen. Een vreemde zomer, maar 
een schitterende nazomer. Dat is het in het 
kort wel zo’n beetje als we deze zomer in 
onze boeken bijschrijven. 
Ik kan mij niet herinneren dat wij in ons 
bestaan een zo’n mooie nazomer hebben 
gehad. De laatste week van de vakantie en 
augustus waren wat het weer betreft zo, dat 
we hebben besloten het bad te sluiten op 
vrijdag 2 september. Ook speelde mee dat 
de voorraad chloor op was.  
Dat er in september nog een hittegolf zou 
komen, had eigenlijk niemand verwacht. Ik 
kan me voorstellen dat u enigszins 
verontwaardigd was dat het bad toen niet 
open was. Het besluit om per 1 september 
te sluiten had mede te maken met de te 
verwachten kosten. Er moest dan weer een 
partij chloor en zwavelzuur besteld worden. 
(verwachte kosten € 600,--) 
Het laboratorium zou dan nog een keer 
langskomen  voor  een controle,     kosten  
€ 200,-- . Totaal ongeveer € 1000,--. 
Ik hoop dat wanneer u nu weet wat de 
reden was dat het bad niet open was ons 
besluit kunt respecteren.   
 
BARGNSPOP 
Gelukkig hebben we dit jaar weer een goed 
en mooi Bargnspop festival gehad. 
Tevreden organisators en vrijwilligers. 
Volgend jaar de 25e editie. We wensen de 
organisatoren met al hun medewerkers veel 
wijsheid en succes om dit tot een 
onvergetelijke dag te maken. In ieder geval 
weer veel dank verschuldigd voor de 
afgelopen editie.  

Het dweilorkest van onze vereniging met de naam “De Haarschutters” timmert nog steeds 
hard aan de weg. Elke vrijdagavond repetitie om op de diverse optredens goed voor de dag 
te komen. Optredens in de wijde omgeving. Zo zijn we in de afgelopen maanden in 
Heerenveen, Schoonebeek en Zutphen geweest om de daar georganiseerde festivals op te 
vrolijken met onze muzikale klanken. In Schoonebeek was zelfs een professionele jury 
aanwezig om de deelnemende dweilers te beoordelen. We kregen een lovend juryrapport en 
behaalden hiermee zelfs de 2e plaats van het festival op een half puntje afstand van de 
nummer 1. Al met al een teken van waardering en een beloning voor de inzet van alle 
muzikanten.  
 
In februari waren wij te bewonderen op de verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen. Ook 
hebben we gespeeld tijdens  het defilé van de wandelvierdaagses in Hardenberg en 
Coevorden. 
In Bergentheim hebben we ook 2 keer opgetreden. Tijdens de Banthumloop en de 
lampionoptocht hebben we gespeeld. In Radewijk hebben we gespeeld op de open dag van 
de daar gevestigde buffelfarm. Een dankbaar optreden was er voor de bewoners van “De 
Baalderborg” woonvorm in Ommen tijdens het jaarlijkse feestje van de daar wonende 
bewoners van de zorginstelling. In ons eigen dorp hebben we gespeeld tijdens het “Glazen 
Huis” en het “Pannenkoekenfeest”.  
Dit is een greep uit ons programma van de afgelopen tijd. 
Voor de komende tijd staat in ieder geval 15 oktober op het programma. We spelen dan in 
het Friese Sneek. We stappen dan aan boord van een echte Skutsje en maken rondvaart door 
de Sneekse grachten. Voor 2017 zijn we alweer gevraagd voor de Cityrun in Hardenberg en 
een jubileumfestival in het Gelderse Dreumel. Samen met onze vaste optredens zal het weer 
een drukke tijd worden voor de dweilers. We doen het echter met veel plezier. 

ZWEMBADNIEUWS 

Onlangs is Jessica de Jong 
na bijna 7 jaar gestopt als 
beheerder van dorpshuis ’t 
Haarschut. Het Plaatselijk 
Belang vindt dat zij daarom 
‘De Pluim’ verdient. 

Jessica heeft zich al die jaren en vanuit die 
hoedanigheid op een positieve manier 
ingezet voor het versterken van de 
leefbaarheid in ons dorp. Naast de inzet in 
het dorpshuis heeft zij zitting gehad in 
diverse commissies en werkgroepen. 
Wij willen Jessica ook op deze manier 
bedanken voor haar inzet! 

25 november 2016: Sint Nicolaas avond 
17 februari 2017: Ledenvergadering en 
nieuwjaarsreceptie. aansluitend Hans 
Kuiper met slacht aan huis 
12 mei 2017: Pauw Bierbrouwerij en 
ijsmakerij 
11 juni 2017: fietstocht aansluitend BBQ 
6 september 2017: Busreis.  

Verder willen wij u er op attent maken, dat 
de SKK  nog wel nieuwe leden kan 
gebruiken. Het is een vereniging voor 50 
plussers. Dus denk niet, daar ben ik nog te 
jong voor en de contributie valt reuze mee. 

HET DWEILORKEST 

DE PLUIM 

SKK NIEUWS 



ZATERDAG 29 OKTOBER 2016  
Twente Plat 
Dorpshuis ‘t Haarschut, aanvang: 20.00 uur. Kaarten in de voorverkoop a € 12,50 en aan de zaal € 17,50 

ZATERDAG 12 NOVEMBER 2016 
Sinterklaasfeest in het dorpshuis 
Van 14.30 uur tot 16.30 uur is er een inloopmiddag voor alle kinderen uit Kloosterhaar tot en met groep 4 van de basisschool.  

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016 
Samen eten in het dorpshuis 
Voor € 7,50 een heerlijke drie gangen maaltijd.  Opgave voor 15 november bij Gerie Kampman, tel. 242173 

VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016  
Sinterklaasavond SKK  

ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016 
Boerenrock Oamd met Old Ni-js en in het voorprogramma De Kisjeskearls 
Aanvang: 20.00 uur. Entree €12,50. Kaartverkoop bij Olthof. 

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016  
Snertfest 2016 
Vanaf 20.00 uur een avondje heerlijk trashmetal en overheerlijke snert, met dit jaar: Mass Decline, Straltjacket en Trashcan 

MAANDAG 26 DECEMBER T/M WOENSDAG 28 DECEMBER 2016 
Glazen café in café De Kleinhaar 
De start is op maandag 26 december om 15.00 uur en het eind op woensdag 28 december om 22.00 uur. 
De opbrengst gaat wederom naar onze plaatselijke basisschool OBS Cantecleer 

DORPSHUIS ‘T HAARSCHUT 

Omdat ik vanaf 1 oktober de nieuwe beheerder ben van dorpshuis 't Haarschut, ben ik gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven. 
Dus bij deze;  ik ben Evelien van Belzen. Ik ben getrouwd met Theo en heb drie geweldige zoontjes Luca (5), Dani (3) en Matté  (2). Ik 
ben opgegroeid en nog steeds woonachtig in Sibculo. Ik ben graag bezig met van alles en nog wat, maar mijn grootste hobby is de korfbal. 
Na jaren bij Kios'45 te hebben gekorfbald, ben ik nu al meer dan 10 jaar lid van Juventa Hardenberg. Momenteel ben ik daar niet actief als 
speler, maar als trainer/coach van de juniorenteam A1.   
Toen ik de vacature zag en vernam dat het om een parttime functie ging, heb ik direct gesolliciteerd.  
Ik vind het leuk om de handen uit de mouwen te steken en hou ik van een afwisselende baan. Het organiseren en regelen van bijvoorbeeld 
feestjes of vergaderingen en het contact met de mensen vind ik erg leuk. Daarnaast kan ik de functie goed combineren met mijn  gezin en 
eigen activiteiten.  
Daarbij komt Kloosterhaar op mij over als een gemoedelijke, gezellige en actieve gemeenschap, waarbij er veel aandacht is voor elkaar. 
Dit komt naar voren bij de vele groepsactiviteiten en verenigingen. Ik hoop vanuit het dorpshuis deel uit te kunnen maken van de 
gezelligheid van Kloosterhaar.   
Nu jullie mij al een beetje hebben leren kennen, wil ik u ook graag leren kennen. Wellicht ben ik u al tegengekomen in het dorpshuis en 
anders hoop ik u binnenkort te zien, bijvoorbeeld bij de toneelavond van Twente Plat of de Boer'n Rock avond. Tot ziens! 
 
Evelien van Belzen 
Beheerder dorpshuis 't  Haarschut 

Het nieuwe winterseizoen in het dorpshuis is weer van start gegaan. De talloze activiteiten zijn weer begonnen. Daarnaast is onze nieuwe 
beheerster Evelien van Belzen per 1 oktober begonnen. Wie zij is en wat zij doet beschrijft zij zelf in deze Kloosterhaarder.  
 
Zoals jullie wel weten heeft Jessica (na 7 jaar) gekozen voor een toekomst in de thuiszorg. In de afgelopen jaren heeft zij zich op een 
geweldige manier ingezet voor het dorpshuis. De samenwerking tussen bestuur en Jessica was goed. Dat Jessica erg betrokken was bij het 
dorpshuis bleek ook uit het feit dat zij haar Jan meezoog naar het dorpshuis. Hij heeft ook veel gedaan als klusjesman. Wij zijn blij dat 
Jessica heeft aangegeven dat zij graag bij het dorpshuis  betrokken blijft, maar dan als vrijwilligster. Wij zijn blij dat haar opgedane kennis 
op die manier binnen het dorpshuis aanwezig blijft. 
 
Als bestuur zijn wij ons aan het bezinnen over de toekomst. Er komen veel uitdagingen op ons af. Wat vanzelfsprekend was is het niet 
meer. Als dorpshuis krijgen wij te maken met fors veranderende inkomsten. De verenigingen hebben steeds meer moeite om de huur te 
betalen waardoor wij niet ongelimiteerd huren kunnen verhogen. De Rabobank valt weg als structurele huurder (geldautomaat) waardoor 
een kwart van de huuropbrengsten wegvalt. Willen wij als dorpshuis overleven (en dat is het geval) dan zullen wij als Kloosterhaar er de 
schouders onder moeten zetten. Hoe intensiever het gebouw wordt gebruikt hoe groter de overlevingskansen. Meer activiteiten en een 
grotere betrokkenheid is noodzaak. 
 
Om de betrokkenheid van verenigingen en gebruikers te vergroten willen wij dit ook doen door onze statuten aan te passen. De huidige 
statuten zijn in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het laatste aangepast, maar zijn niet meer van deze tijd. Om midden in de 
samenleving van Kloosterhaar te kunnen staan moet het bestuur een goed democratisch gehalte hebben en moet voor iedereen transparant 
zijn wat het bestuur doet. Om dit vorm te geven is een werkgroep geformeerd die gaat nadenken over de meest gewenste bestuurlijke vorm 
voor het dorpshuis. Of het nu een stichting wordt of een vereniging dat maakt niet uit als het maar gedragen wordt door de gehele 
bevolking. 

NIEUWE BEHEERDER DORPSHUIS ‘T HAARSCHUT 

DORPSAGENDA 

Graag alle dorpsactiviteiten doorgeven op ons mailadres: dekloosterhaarder@gmail.com   
of aanmelden op de website: www.kloosterhaar.com. 



Waar ging het mis met onze Rabobank? 
Dat is wat veel inwoners van Kloosterhaar zich afvragen nu de jarenlange band tussen Rabobank en Kloosterhaar wordt verbroken. 
Het is niet te bevatten dat er zelfs geen betaalautomaat meer in ons dorp in stand gehouden kan worden! “Kijk hoe Rabobank uw 
omgeving versterkt” lezen we op hun site! Maar dit versterken staat in schril contrast met het weghalen van voorzieningen uit ons 
dorp die het er echt toe doen! Als Dorpsarchief willen wij iets vertellen over deze jarenlange band. Midden jaren vijftig vestigde 
zich de eerste bank in ons dorp nl. de Boerenleenbank van Langeveen. Dit was eerst in een kamer in de woning van A.E. J. Biglaar 
aan de Groenedijk en later in het kantoorgebouw aan de Dorpsstraat-oost waar nu de familie Vos woont. De Boerenleenbank van 
Hardenberg haakte hierop in. Vanaf december 1957 hield men zitting in het Jeugdgebouw (voormalige kantine Kamp Klooster-
haar). Dit was het eerste bijkantoor van de Boerenleenbank! (Bergentheim (1965) en Mariënberg (1966) volgden later). Het finan-
ciële centrum van Kloosterhaar was daardoor voor een tijdje aan de Groenedijk gelegen! Op 26 mei 1959 kreeg men de beschik-
king over een kantoor in de woning van J. Huisjes aan de Dorpsstraat-west. Ter gelegenheid van deze opening werden een aantal 
verzen gemaakt door een zekere heer Jaap Mijderwijk. Een van deze verzen willen wij u niet onthouden. Het is genaamd “Het ei-
gen nest” en was op de wijze van “Wij willen Holland houên”.  
 
Wat zitten we gezellig bijeen in Kloosterhaar,  
Wat heeft de Boerenleenbank het netjes voor elkaar; 
Bij sparen en bij lenen helpt zij ons altijd trouw: 
Nu brengt zij ons weer samen in’t knusse Jeugdgebouw! (bis) 
 
Hoe is al achttien maanden Boerrigter voor ons druk, 
Steeds heen en weer te fietsen is blijkbaar zijn geluk; 
Al ruim driehonderd klanten zien week’lijks hem in touw, 
Heeft hij vlot voortgeholpen in’t oude Jeugdgebouw! (bis) 
 
Nu heeft in onze Hoofdstraat de bank een eigen nest, 
Daar worden wij ontvangen, de zaak loopt zeker best….! 
Voor dit volhardend streven verdient zij onze dank: 
Zij is er tot ons voordeel, de Hardenberger Bank! (bis) 
 
Later kreeg de bank een eigen gebouw achter de woning van 
Huisjes, waar nu de familie Schoemaker woont.  
In 1966 kregen wij door het openen van het postagentschap 
van de PTT in de Spar-winkel van Albert Hoffman een derde 
bankvestiging binnen ons dorp t.w. de Rijkspostspaarbank. De Boerenleenbank van Hardenberg werd Raiffeisenbank. Door een 
latere fusie met de Boerenleenbank ontstond de Rabobank. Het gevolg hiervan was dat de beide banken in ons dorp tot de zelfde 
organisatie behoorden. In 1978 trok de Rabobank Langeveen zich terug uit ons dorp en de Rabobank Hardenberg kocht het pand 
van Houthandel Bosch om daar een nieuwe vestiging te kunnen openen. In april 2003 werd deze bank al weer gesloten! Gelukkig 
kregen we toen nog de beschikking over een geldautomaat bij het dorpshuis ‘t Haarschut, maar ook dat zal binnenkort dus tot het 
verleden behoren!  
 
De luchtwachttoren 
In 2011 hebben wij al eens uitvoerig bericht over de luchtwachttoren 1-C-1 van Kloosterhaar. In dat artikel berichtten wij ook over 
bewaard gebleven fragmenten van deze toren die verwerkt waren in een paardenstalling van de heer H.B. Immink aan de Verl. 
Broekdijk. Doordat het paard (van ouderdom) was gestorven werd de stalling overbodig. Zo werd besloten de stalling af te breken 
en als Dorpsarchief kregen wij de vraag of wij belangstelling hadden voor deze fragmenten. Dat was niet aan dovenmansoren ge-
richt! Samen met de kalkzandsteenfabriek zochten wij al voor een uitvoering van een kijkpunt over de Ankerplas ter hoogte van de 
oude toegangsweg naar deze voormalige toren. Deze plannen omvatten al een infobord met informatie over deze toren! Nu deze 
fragmenten beschikbaar zijn gekomen willen wij deze graag (her) gebruiken op die plaats. We denken daarbij nu aan een soort vo-
gelkijkscherm die gemaakt zal worden van deze elementen om de herinnering aan deze toren te verlevendigen. We krijgen hierbij 
hulp van mevr. Sandra van Lochem, historisch geograaf te Zeist. Zij heeft zich helemaal toegelegd op de historie van de lucht-
wachttorens in Nederland. Van de oorspronkelijke 276 observatieposten (waarvan 138 luchtwachttorens) zijn nog circa een twintig 
torens behouden gebleven. In Overijssel is er geen één meer over! Om deze historie nu verder uit te diepen is een artikel in de 
plaatselijke kranten (de Stentor en Tubantia) geplaatst. Er is al een foto bij de afbraak van de toren boven water gekomen en er heb-
ben zich al een paar voormalige luchtwachters gemeld! Al met al een hele interessante geschiedenis. En als wij deze weer een plek 
kunnen geven in ons landschap dan is dat, in combinatie met het vogelkijkpunt, een aanwinst voor onze omgeving! Wij houden u 
op de hoogte.  
 
Schoonmaakdag 
In samenwerking met de kalkzandsteenfabriek houden wij op zaterdag 10 december (9.00 uur) een schoonmaak dag van het na-
tuurterrein rond de Ankerplas. Wilt u meehelpen dan kunt u zich aanmelden bij: J. Schepers tel.nr. 241880 of F. Ekkel tel.nr. 
241760 
 
Houtverkoop 
Om het herstel van de wagenschuur bij de Expositieboerderij te bekostigen houden wij met ondersteuning van de kalkzandsteenfa-
briek een brandhoutverkoop. Een geladen aanhanger (is beschikbaar) met gemengd hout (ruim 1 m2)  kost € 30,-. Hebt u belang-
stelling dan kunt u een afspraak maken via tel: 241760. 
 
Oproep. Hebt u thuis nog oude documenten, knipsels, foto’s, etc.  die betrekking hebben op ons dorp Kloosterhaar dan 
houdt het Dorpsarchief zich van harte aanbevolen! 
Volg ons via: Facebook Stichting Dorpsarchief Kloosterhaar of breng een bezoek aan ons museum op Verl. Broekdijk 16! 
Openingsdata: zondag 13 nov. en 11 dec. van 14.00-17.30 uur. 

Uit het Dorpsarchief door Freddie Ekkel 

Bij de sloop van de Rabobank aan de Dorpsstraat-oost in 1978. 


